
Louis Verkuringen
weduwnaar van Jeanne Daemen
Geboren te Dessel op 8 juli 1929

Overleden in het H. Hartziekenhuis te Mol op 7 februari 2022

Gesterkt door de ziekenzalving

Lid van OKRA

Na een schoon en eenvoudig leven, rijk aan toewijding,
is zacht van ons heengegaan

Dit melden u met verdriet

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

 Guido en Céline Verkuringen - Geudens

 Ludo en Hilde Verkuringen  - Spaepen
           Wouter en Els
  Noah, Leon, Stella
           Wim en Elke
  Ona, Max

 Jos en Hermine Verkuringen - Damen
           Bart en Nathalie
  Tille, Stien, Lotte
           Joris en Katrien
  Marthe, Jenne

 Herman en Diane Lenaerts - Verkuringen
           Jan en Els
  Nina, Douwe, Miel
           Frederik en Sophie
  Lowie, Vic, Leon 

 Marc en Annemie Verkuringen - Cannaerts
          Bob en Karen
  Estée, Noud
           Casey en Lies
  Kian, June
           Lode
  Rachel

delen mee in dit verdriet
 zijn broer, schoonbroers en schoonzussen
 zijn neven en nichten van de families Verkuringen - Daemen

rouwadres:
www.driesuitvaartzorg.be

Dries Uitvaartzorg bvba, Dessel 014/37 92 72
condoleren kan via www.driesuitvaartzorg.be

Je hebt ons wel verlaten,
maar bent dichterbij dan ooit.
Wat er ook nog zal gebeuren,
jou vergeten we nooit.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen rond de
asurn van Louis in de parochiekerk St-Niklaas te Dessel

op zaterdag 12 februari 2022 om 10 uur,
gevolgd door de asbegraving bij zijn vrouw in het 

urnenveld op de begraafplaats van Dessel-Centrum.

Samenkomst achteraan in de kerk vanaf 9.30 uur.

U kan Louis nog een laatste groet brengen in het bijzijn van de familie
op vrijdag 11 februari 2022 van 18.30 uur tot 19 uur

in het funerarium Dries, Polderstraat 46 te Dessel.

Onze dank voor de goede zorgen gaan uit naar zijn huisdokter Erik Dries,
het verzorgend personeel van OCMW-Dessel en van het H. Hartziekenhuis

en verder dank aan allen die Louis met liefde en genegenheid hebben omringd.


